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1. MEMÒRIA DE LA INFORMACIÓ 
 

1.1. Introducció 
 

El Pla Parcial del SECTOR SAU L’HOSTAL NOU al terme municipal de Vallfogona de 

Balaguer, forma part del desenvolupament de les Normes Subsidiàries de Planejament 

d’aquest municipi aprovades en data 30 d’abril de 1996. Es redacta els diferents 

instruments de planejament i gestió urbanística que facin possible l’ordenació i el 

desenvolupament urbanístic del sector SAU L’HOSTAL NOU al terme municipal de 

Vallfogona de Balaguer, situat a la zona nord-oest del  terme municipal. 

Dins del municipi de Vallfogona de Balaguer, hi ha diferents actuacions urbanístiques que 

es troben en diversos graus d’execució, amb el desenvolupament del present sector 

quedarà regulat i ordenat el teixit SAU L’HOSTAL NOU fent possible la seva consolidació.  

 

El desenvolupament d’aquest sector es convenient i oportú tant per la seva situació, en una 

zona privilegiada dins la comarca, llindant amb el municipi de Balaguer, capital de la 

comarca de la Noguera, essent un dels principals motius que han provocat la demanda de 

nou sòl per a us residencial.  

 

 

1.2. Situació i àmbit 
 

Els terrenys objecte d’aquest Pla Parcial estan situats al nord-oest del terme municipal, 

delimitant a la seva part oest amb el terme municipal de Balaguer amb el canal de 

Balaguer, al sud amb la carretera C-53 ,a l’est amb el sòl rústic i al nord amb la resta de 

nucli de població de L’Hostal Nou.  

 

Dins l’àmbit del SAU L’Hostal Nou, s’hi troba afectada una canonada de reg, que dóna reg a 

les finques afectades pel Pla Parcial, una tanca de maons i dos edificacions existents. 

Existeix també una línia de elèctrica aèria i una línia telefònica aèria que donen servei a les 

finques afectades pel Pla Parcial que es tindran que soterrar .  
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La superfície de l’àmbit desprès de realitzar un amidament topogràfic és de 46.794,56 m2. 

Veure el plànol núm. 4: “Estructura de la propietat”, en aquest Pla Parcial. 

Els plànols del Pla Parcial, han estat confeccionats amb la base cartogràfica del ICC, amb 

un vol a escala 1/1000 i amb una base topogràfica realitzada durant la redacció d’aquest 

Pla Parcial. 

 

1.3. Estat actual. Topografia i usos 
 
Els terrenys corresponents al SECTOR SAU DE L’HOSTAL NOU són sòls aptes per 

urbanitzar i tenen una topografia bastant plana amb una lleugera pendent de nord-est a 

sud-est. En la zona sud-est del sector es troba el punt més baix, amb una cota de terreny 

de 228,70 m,  i la zona amb el punt més alt es troba al oest  del sector on la cota de terreny 

és de  236,3 m. 

 

En la part sud-oest del sector s’hi troben dues edificacions que s’enderrocaran degut a que 

ocupen el vial públic. Al plànol núm. 3. Planta topogràfica, es grafia l’estat actual del terreny, 

inclòs edificacions i instal·lacions  presents en el mateix. 

 

1.4. Situació respecte del planejament vigent 
 

El planejament superior són les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de 

Vallfogona de Balaguer, aprovades en data 30 d’abril de 1996 i concretament aquest pla 

parcial esta subjecte a les determinacions establertes a l’article 101. 

La delimitació del present àmbit queda definida a la modificació puntual de les NNSS del 

SAU de L’HOSTAL NOU, que es redacten simultàniament amb aquest document. 
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1.5. Situació respecte de les infrastructures i serveis 
 

1.5.1. Vialitat 

 

L’accés al sector està assegurat ja que en la part est del sector es troba urbanitzat el carrer 

Sant Jordi, un vial que connecta el sector amb el polígon industrial situat més al sud de 

l’àmbit i desenvolupat uns anys enrere, i que connecta directament amb la carretera que 

dóna accés al municipi de Vallfogona de Balaguer. 

 

La resta de vies existents dins l’àmbit del sector són un camí de finques particulars i carrers 

ja oberts, encara que de titularitat privada, es conservaran per mantenir els accessos a les 

parcel·les i edificacions existents . 

 

1.5.2. Energia elèctrica 

 

Dins l’àmbit del Pla Parcial existeix una línia elèctrica aèria que es deurà soterrar. 

 

1.5.3. Xarxa d’aigua potable 

 

La xarxa del polígon es connectarà  per dos punts a la general amb canonada de diàmetre 

110 mm, soterrada a través de la prolongació dels dos carrers existents i que connecten el 

present àmbit amb la resta de polígon ja desenvolupat. Es realitzarà tota la xarxa interior 

amb canonades de ø 110 i 63 mm de PEAD de 10 atm.  

 

Juntament amb el Pla Parcial, s’adjunta un annex amb l’informe de l’aigua potable, on es 

justifica el cabal demanat per aquesta actuació. 

 

1.5.4. Clavegueram 

 

Les aigües residuals de tot el polígon es recolliran a un dipòsit amb capacitat de 2.000 l 

situat al la part sud-est del polígon des d’on es bombejaran  per una canonada de ø 315mm 

fins a la connexió amb la xarxa general del sector situada a la part oest del mateix. 
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Les aigües pluvials es recolliran mitjançant una xarxa d’embornals i seran conduïdes fins a 

la bassa de laminació projectada de on es reaprofitaran pel reg per l’enjardinament  

Tota la xarxa de clavegueram que es posarà dins el sector serà separativa. 

 

1.5.5. Xarxa de reg per l’enjardinament 

 

Dins el sector existeix una sèquia de reg que dona servei a les finques del Pla que s’anularà 

desprès de l’execució del Pla Parcial. 

 

1.5.6. Telecomunicacions 

 

Dins l’àmbit del sector es troba una línia de telefonia aèria que dona servei a les finques del 

sector i que es desmuntarà per crear la nova xarxa de telecomunicacions. 

 

 

1.6. Estructura de la propietat 
 
L’estructura de la propietat es formalitza en trenta-u propietaris, amb una distribució de  les 

parcel·les de forma  més o menys regular.  

Una de les característiques d’aquesta estructura parcel·lària és que els vials existents són 

de titularitat privada, concretament del SR. Baltasar Casanova, corresponent-los una 

superfície de 7.210,70 m² , encara que no es considerarà finca aportada no donat lloc a 

aprofitament tal i com succeeix també amb la vialitat pública. Aquesta vialitat dóna accés a 

espais ja parcel·lats i inclús edificats d’amplada variable amb un mínim de 10,00 m. 

 

La relació de les parcel·les, és la que figura al plànol número 4 d’estructura de la propietat, 

de la documentació gràfica del Pla Parcial, on també hi consten les dades de cada 

propietari. 

 

Tot seguit s’adjunta quadre amb una relació dels propietaris i superfícies afectades pel 

sector, així com el percentatge de participació. 

 

 

 9



PLA PARCIAL DEL SECTOR SAU L’HOSTAL NOU AL TM DE VALLFOGONA DE BALAGUER 

 

Parcel·la TITULAR Sup. topogràfic Sup. aportada % 

1 Luís LIÑAN GILI 3.673,10 m² 3.673,10 m² 9,648241 % 

2 Francisco LIÑAN GILI 3.875,64 m² 3.875,64 m² 10,180259 % 

3 Teresa PERELLO GATNAU 8.811,37 m² 8.811,37 m² 23,145089 % 

4  Miguel SOLANES SIRERA 930,53 m² 930,53 m² 2,444251 % 

5 1.317,12 m² 

6 6.405,12 m² 

33 3.299,14 m² 

34 

Baltasar CASANOVA FERRER 

4.863,48 m² 

8.674,16 m² 22,784675 % 

7 José RAMIS 360,70 m² 360,70 m² 0,947461 % 

8 José RAMIS ROVIRA 242,32 m² 242,32 m² 0,636509 % 

9 Matias MARQUINA LAMUEDRA 224,23 m² 224,23 m² 0,588992 % 

10 SIMÓ SOLSONA 506,88 m² 506,88 m² 1,331437 % 

11 Miguel SOLARES SIERRA 1.980,25 m² 1.980,25 m² 5,201582 % 

12 Josefa RUBIES BERGADA 618,80 m² 618,80 m² 1,625420 % 

13 José MARTÍN 492,14 m² 492,14 m² 1,292719 % 

14 José Mª MARGALIDA PALACIN 209,50 m² 209,50 m² 0,550300 % 

15 Vicente NEBOT 222,55 m² 222,55 m² 0,584579 % 

16 Luís ABRIL 264,76 m² 264,76 m² 0,695453 % 

17 Manuel LLORET VICIEN 345,97 m² 345,97 m² 0,908770 % 

18 Carlos GATNAU PROFITOS 441,46 m² 441,46 m² 1,159596 % 

19 Vicente SAINZ SAN ANDRES 425,54 m² 425,54 m² 1,117779 % 

20 Maria ADELL ALONSO 289,44 m² 289,44 m² 0,760281 % 

21 Juan BARROSO POLO 403,42 m² 403,42 m² 1,059675 % 

22 
José Antonio ADELL FUENTES 

María ALONSO ALONSO 
736,21 m² 736,21 m² 1,933825 % 

23 Mercedes GRACIA JUVILLA 644,62 m² 644,62 m² 1,693243% 

24 Miguel DIAZ CHACÓN 741,70 m² 741,70 m² 1,948246 % 

25 Francisco ADELL MORENO 249,48 m² 249,48 m² 0,655317 % 

26 
Fernando FERNANDEZ GUTIERREZ 

Magadalena ALFARO SANCHEZ 
252,19 m² 252,19 m² 0,662435 % 

27 Fernando FERNANDEZ GUTIERREZ 251,74 m² 251,74 m² 0,661253 % 

28 José FREIXES EROLES 746,39 m² 746,39 m² 1,960565 % 

29 Rafel GALACHE PINTÓ 376,74 m² 376,74 m² 0,989594 % 

30 Juan Carlos ROIG OJEDA 375,71 m² 375,71 m² 0,986889 % 

31 Candido ABRIL TORRADO 338,15 m² 338,15 m² 0,888229 % 

32 José Mº MARGALIDA PALACÍN 346,46 m² 364,46 m² 0,957338 % 

C1 Vialitat pública 248,68 m²   

C2 Vialitat pública 1.265,03 m²   

 Vialitat c/ Casanoves 7.210,70 m²   

TOTAL SUPERFICIES 46.794,56 m² 38.070,15 m² 100,0000% 
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A continuació es presenta un quadre amb les dades cadastrals i superfícies que figuren al 

cadastre i que queden afectades pel Pla Parcial.  

 

Parcel·la Titular cadastral Nº Finca cadastral Sup. cadastral 

1 Luís LIÑAN GILI 88858-04 3.795 m² 

2 Francisco LIÑAN GILI 88858-15 3.612 m² 

3 Teresa PERELLO GATNAU 88858-05 8.123 m² 

4  Miguel SOLANES SIRERA 88858-12 920 m² 

5 88858-09 1.360 m² 

6 88858-10 7.155 m² 

33 87836-01 3.780 m² 

34 

Baltasar CASANOVA FERRER 

Pol.4-Par.35 4.863,48 m² 

7 José RAMIS   

8 José RAMIS ROVIRA   

9 Matias MARQUINA LAMUEDRA 88858-20 224 m² 

10 SIMÓ SOLSONA   

11 Miguel SOLARES SIERRA 88858-13 1.953 m² 

12 Josefa RUBIES BERGADA 88858-11 612 m² 

13 José MARTÍN   

14 José Mª MARGALIDA PALACIN 88858-14 420 m² 

15 Vicente NEBOT   

16 Luís ABRIL   

17 Manuel LLORET VICIEN 88858-17 380 m² 

18 Carlos GATNAU PROFITOS 88834-03 500 m² 

19 Vicente SAINZ SAN ANDRES 88834-04 423 m² 

20 Maria ADELL ALONSO 88834-02 250 m² 

21 Juan BARROSO POLO 88834-05 413 m² 

22 
José Antonio ADELL FUENTES 

María ALONSO ALONSO 
88834-01 750 m² 

23 Mercedes GRACIA JUVILLA 88834-06 625 m² 

24 Miguel DIAZ CHACÓN 87847-02 750 m² 

25 Francisco ADELL MORENO 87847-03 250 m² 

26 
Fernando FERNANDEZ 

GUTIERREZ 

Magadalena ALFARO SANCHEZ 

87847-04 250 m² 

27 
Fernando FERNANDEZ 

GUTIERREZ 
87847-07 250 m² 

28 José FREIXES EROLES 87847-09 750 m²  

29 Rafel GALACHE PINTÓ 87847-05 375 m² 

30 Juan Carlos ROIG OJEDA 87847-08 375 m² 

31 Candido ABRIL TORRADO 87847-01 612 m² 

32 José Mº MARGALIDA PALACÍN 87847-06 355 m² 
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C1   248,68 m² 

C2   1.265,03 m² 

 Vialitat Casanoves   

TOTAL SUPERFICIES  45.642,19 m² 

 

S’adjunten les fitxes cadastrals de cada propietari amb la superfície de cadascun que 

s’indica al quadre anterior. Dins els plànols del Pla Parcial  hi ha el plànol núm. 5: “Plànols 

de cadastre”, amb la distribució segons cadastre de les parcel·les incloses dins el Pla 

Parcial. 
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2. MEMÒRIA DE L’ ACTUACIÓ 
 

2.1. Justificació de la conveniència i l’oportunitat del pla 
 

Les raons següents justifiquen al nostre criteri la conveniència i l’oportunitat del pla: 

 

a) La necessitat d’ordenar i urbanitzar, així com la determinació dels paràmetres 

constructius dins del sector parcialment edificat. 

b) La situació estratègica del sector del SAU L’HOSTAL NOU dins del territori de la 

Noguera, al costat de la capital Balaguer, s’està traduint en l’actualitat en una forta 

demanda de sòl residencial, localitzada fonamentalment en l’àrea on es troba el 

sector a desenvolupar ja que es troba junt al nucli urbà. 

c) Executar les previsions de les NSP vigents. 

 

2.2. Objectius i criteris de l’ordenació 
 

Els criteris i els objectius de l’ordenació són els següents: 

 

a) Donar compliment a les determinacions de desenvolupament urbanístic del 

planejament vigent. 

b) Relligar el teixit existent, donant continuïtat entre el nou sector i la part ja 

desenvolupada del mateix. 

c) L’actuació preveu millorar la qualitat de la zona, definir la ubicació de les cessions i 

reserves del sòl establertes pel decret 1/2005, de 26 de juliol, així com millorar la 

imatge del sector, projectant carrers i voreres amples, considerant els volums dels 

nous edificis a construir, millorant la qualitat arquitectònica de l’edificació i la seva 

interrelació amb els espais lliures que quedaran. 

En aquest sentit, la zona verda per la seva situació i dimensions complirà funcions 

de transició, protecció i qualitat de l’entorn. La situació de l’equipament, amb accés 

per a vianants des del sol urbà col·lindant permetrà la ubicació serveis dels quals es 

beneficiarà no únicament el Pla Parcial sinó també el conjunt del sòl urbà on està 

enclavat. 
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2.3. Descripció de l’ordenació 
 

2.3.1. Estructura general de l’ordenació 

 

L’àmbit s’estructura com ampliació del sòl urbà consolidat, relligant els vials existents. 

 

En l’ordenació proposada hi ha dues zones verdes. D’aquestes, una es troba ubicada al 

centre del sector, al límit oest del mateix, juntament amb la previsió per serveis tècnics, amb 

una superfície de 491,14 m2 (V2) i l’altra zona verda,la mes gran, es troba a la franja sud del 

polígon, tota homogènia en una gran illa de 5.394,70 m2 (V1), que fa de barrera visual amb 

la carretera C-31. Per veure l’estructura de zones verdes de l’àmbit, veure el plànol núm. 

7:Zonificació i Ordenació urbanística. 

 

L’equipament es troba tot concentrat a part central, al costat est del polígon, amb una 

superfície de 4.028,45 m² 

 

La zona de serveis tècnics es troba juntament amb la zona verda (V2) , amb una superfície 

de 29,25 m² 

 

L’ordenació de l’edificació s’estructura en tres zones: 

                       Zona d’unifamiliars aïllades                 (Clau I) 

Zona d’habitatge unifamiliar                (Clau II) 

Zona d’unifamiliars adossades            (Clau III) 

 

Es troben dues tipologies arquitectòniques: 

• habitatges unifamiliars entre mitgeres 

• Habitatges unifamiliars aïllats 
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2.3.2. Sistema viari i d’aparcaments 

 

Es projecten 7 carrers dins el sistema viari del sector, dels quals , al primer, el carrer 1 que 

es tracta de la prolongació del carrer Casanoves, no es realitza tota l’amplada de carrer. La 

superfície total destinada a vialitat és de 11.419,99 m2, que suposa un 24,40 % del sector. 

Els carrers del sector són d’un únic sentit amb una part de superfície destinada a la 

implantació d’aparcaments públics per. Tots els carrers tenen una amplada de 

aproximadament 10 metres, amb excepció del carrer 5 amb una amplada de 18,00 m. 

 

Les amplades dels carrers es troben dins els paràmetres per donar compliment a l’article 6 

del Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionats urbanístics i de protecció contra 

incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. 

  

Es contemplen zones d’aparcaments en tot el sector ja que la secció dels vials fa possible 

l’aparcament als carrers. Dins de cada tipologia hi ha les places d’aparcament dins 

l’aprofitament privat. Per veure l’amplada dels carrers i la reserva d’aparcaments que es fan 

dins el sector, veure els plànols núm. 7: Zonificació i Ordenació urbanística. 

 

2.3.3. Sistema de zones verdes 

 

Els terrenys de cessió obligatòria destinada a zones verdes i espais lliures, s’han procurat 

reservar seguint  les premisses següents: 

 

a) Unificar les cessions de les zones verdes, i crear una zona verda a la part sud del 

polígon, destinada a la implantació d’una zona d’esbarjo que faci a la vegada d’una 

gran barrera visual entre el sector i la carretera C-31 . 

 

La superfície total destinada a zones verdes dins del pla parcial és de 5.885,84 m2, que 

suposa el 11,53 % del sector, i es correspon  a la superfície destinada a zona verda segons 

el decret 1/2005. Aquesta cessió es divideix en les dues zones verdes, V1 amb una 

superfície de 5.394,70 m2 i lV2 amb una superfície de 491,14 m2. 
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2.3.4. Sistema d’equipaments 

 

Es troba situat en una única parcel·la de 4.028,45 m2 en la part central del polígon, al límit 

est del mateix, al que s’accedeix des de el carrer 2 i peatonalment des de l’exterior del 

sector, equivalent al 8,61 % de la superfície ordenada, agrupant al màxim aquesta cessió 

per millorar el seu aprofitament. 

 

 

2.3.5. Sistema de serveis tècnics 

 

Es fa una reserva de 29,25 m2 , representant el 0,06 % del sector, per donar cabuda a 

l’estació transformadora i al quadre d’enllumenat. 

 

2.3.6. Sòl susceptible d’aprofitament privat 

 

Les àrees de sòl per a ús privat, és situen a les illes que determina la xarxa viària i els 

sistemes de cessió obligatòria, de tal manera que totes tinguin un accés fàcil al vial públic.  

 

La superfície total d’aprofitament privat és de 25.431,03 m2, que correspon a un 54,35 % del 

total del sector. 

 

2.3.7. Justificació 10% d’aprofitament mig 

 

D’acord amb l’article 45.13.a del Decret Legislatiu 1/2005, Llei d’urbanisme han de cedir a 

l’administració actuant, dins del sector de sòl urbanitzable en què siguin compresos en el 

terreny, el sòl necessari per a edificar el sostre corresponent al 10 % de l’aprofitament 

urbanístic del sector. 

Sostre sector SAU L’HOSTAL NOU : 18.717,82 m² 

Índex d’edificabilitat neta : 0,736 m² st / m² s 

 

 

 

 

 18



PLA PARCIAL DEL SECTOR SAU L’HOSTAL NOU AL TM DE VALLFOGONA DE BALAGUER 

• Càlcul 10 % A.M 

La cessió obligatòria i gratuïta d’aquest 10 % de l’aprofitament mitjà del sector, s’efectuarà 

en el procés de reparcel·lació i correspondrà al sòl necessari que permeti un sostre de 

1.871,78 m² . Aquest aprofitament es ponderarà amb els coeficients d’homogeneïtzació en 

funció del diferent valor de l’aprofitament de cadascuna de les zones previstes d’acord amb 

l’avaluació econòmica efectuada. 

La situació del mateix es determinarà en el projecte de parcel·lació. 

 

 

2.3.8. Xarxes de serveis 

 

Les característiques de les xarxes d’infrastructures i serveis a implantar al sector, es 

reflecteixen en un avanç als plànols del pla parcial i amb més detall als plànols del projecte 

d’urbanització, juntament amb els corresponents plànols de detalls. Als amidaments i a la 

memòria del projecte d’urbanització, s’especifica en detall les descripcions dels materials a 

emprar. 

 

- Reg:  Hi ha una sèquia de reg afectada que transcorre pel mig del sector. Es preveu dins 

el projecte d’urbanització enderrocar aquesta sèquia i no restituir-la ja que només dóna 

servei a les finques afectades pel Pla Parcial.   

 

- Clavegueram: Implantació d’una xarxa separativa de recollida d’aigües residuals i pluvials 

amb canonades de diàmetres de 315 i 400 mm de polietilè corrugat. La xarxa d’aigües 

pluvials es connectarà amb una canonada de  ø 630 mm a una bassa de laminació que es 

projectarà a la zona verda gran i amb capacitat de 2.000 m³. Les aigües residuals es 

connectaran s’abocaran a un dipòsit soterrat de 2.000 l de capacitat que mitjançant una 

bomba vertical amb triturador bombarà les aigües residuals mitjançant una canonada de ø 

315 mm les aigües fins a la connexió amb la xarxa de sanejament existent situada a la part 

nord de l’àmbit i que es condueixen cap a la depuradora municipal.  Dins l’annex núm. 2 es 

recullen els càlculs realitzats per la xarxa d’aigües pluvials i residuals, donant els diàmetres 

de les canonades per un cabal punta.  
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- Aigua: Pel límit nord del sector,  a  la prolongació dels carrers existents es connectarà la  

xarxa del sector SAU L’HOSTAL NOU  amb canonades de polietilè de diàmetre 110 mm de 

PEAD PN-10 atm.  La resta de canonades són de diàmetre 63 mm de PEAD PN-10. També 

es contempla la col·locació de boques de reg, hidrants i una sèrie de vàlvules distribuïdes 

per tot el sector per deixar sense aigua diferents parcel·les en cas d’avaria. Es preveu una 

dotació de 250 l/hab/dia, el que suposa un cabal de 0,81 l/seg, que correspon a un cabal 

anual de 25.544,16 m3/any. Aquest cabal es pot assumir fàcilment pel diàmetre de la 

canonada que abasteix la resta del sector ja consolidat. Els càlculs que s’han seguit per 

poder arribar a aquesta conclusió, s’exposen dins l’annex núm. 2.  

 

S'instal·larà una xarxa d' hidrants aprofitant la canonada de diàmetre 110 mm soterrada, de 

manera que des de qualsevol punt de les façanes dels edificis a nivell de rasant, es trobi a 

menys de 100 metres d'un hidrant. Es distribuiran de manera que la distància entre ells 

mesurada per espais públics no sigui en cap cas superior a 200 metres. Per donar 

compliment al Decret 241/1994, de 26 de juliol sobre condicionants urbanístics i de 

protecció contra incendis en els edificis. 

 

El diàmetre del hidrant serà de 100 mm, el cabal mínim per a un hidrant serà de 1000 l/min i 

una pressió de sortida mínima de 35 m.c.a., característiques que s'hauran de mantenir com 

a mínim, amb la hipòtesi de posada en servei dels dos hidrants més pròxims a qualsevol 

possible incendi durant dues hores, tal i com s’estableix en l’article 3.1 del Decret 241/1994, 

de 25 de juliol. 

 

- Reg per l’enjardinament: Igualment es preveu una xarxa de reg per l’enjardinament que 

regarà totes les zones verdes de la zona residencial. Aquesta aigua s’extreu de la bassa de 

laminació projectada . 

 

- Electrificació: Es preveu el subministre elèctric del sector amb 2 centres de transformació, 

situats a la zona de serveis tècnics.  

 

- Enllumenat: És preveu la connexió de llumeneres i columnes equipades amb dos tipus de 

làmpades de VSAP una de 150 w i 3,5 metres d’alçada, per la zona enjardinada de jocs i 

una altra de 150 w i 8 metres d’alçada pels vials exteriors. 
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- Telecomunicacions:  Està formada per primes de formigó de 4 tubs de diàmetre 110, de 2 

tubs de diàmetre 110 , i 2 tubs de diàmetre 63, tots ells formigonats. La xarxa es completarà 

amb armaris de distribució i pericons tipus M, H i D. 

 

2.4. Pressupost de les obres i dels serveis 
 

El pressupost d’execució material calculat al projecte d’urbanització és de 2.128.068,59 €. 

 

El pressupost d’execució de la contracta estimat per la realització de les obres, és de  

2.937.585,78 €. 

 

2.5. Pla d’etapes i divisió poligonal 
 

La gestió i l’execució de les obres descrites en aquest document es preveu realitzar en un 

únic polígon i una única etapa. 

 

 

2.6. Justificació de les determinacions respecte de la mobilitat sostenible 
 

El sector a desenvolupar, està ben comunicat amb el nucli de la població de Balaguer, ja 

que es troba al costat d’una zona ja consolidada. 

Així mateix, el sector SAU L’HOSTAL NOU no està dotat de transport públic, però degut a 

la proximitat amb la capital de la Noguera, que si que disposa d’aquestes infraestructures, 

es considera que té un cert nivell de mobilitat. La dimensió i estructura de la vialitat així com 

la proporció d’aparcaments dins el sector es pot dir que garanteixen la mobilitat interna del 

sector. 

 
2.7. Determinació del sistema d’actuació 

 

D’acord amb allò que es determina als articles 115 i posteriors del decret 1/2005 

d’Urbanisme de Catalunya, en especial als article 133 i 134 i 135, per a la gestió del Pla 

parcial es fixa el sistema d’actuació urbanística de reparcel.lació en la seva modalitat de 

cooperació. 
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3. Quadre de dades 
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3. QUADRES DE DADES 
 

Superfície del sector______________________ 46.794,56 m2  (100,00%) 

 

Cessions per a sistemes 
 

Sòl de cessió obligatòria per sistemes_______ 21.363,53 m2   (45,65%) 

  

Sistema d’espais lluïres                                              5.885,84 m2   (12,58%) 

Sistema d’equipaments comunitaris                            4.028,45 m2   (8,61%) 

Sistema de serveis tècnics                                                29,25 m2   (0,06%) 

Sistema de comunicacions                                        11.419,99 m2  (24,40%) 

 

Aprofitament privat 
 

Sòl susceptible d’aprofitament privat___________25.431,03 m2  (54,35%) 

 

Zona d’unifamiliars aïllades         (Clau I)                        7.020,11 m2   (27,60%) 

Zona d’habitatges unifamiliars     (Clau II)                     14.692,74 m2   (57,77%) 

Zona d’unifamiliars adossades    (Clau III)                      3.718,18 m2   (14,63%) 

 

Sostre 

 

25.431,03 m2 * 0,736 m2st/m2s = 18.717,82 m2st 

 

Edificabilitat neta 

- Ien: 0,736m2st/m2s 
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Cessió del 10% d’aprofitament mig 

 
El sòl necessari que permeti un sostre de 1871,78 m2. 

La seva situació es determinarà quan es faci el projecte de reparcel·lació. 
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4. Avaluació econòmica del Pla Parcial  
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4. AVALUACIÓ ECONÒMICA DEL PLA PARCIAL  
 

D’acord amb l’art. 36 del Reglament de la Llei d’urbanisme, es valora amb criteris objectius i 

general totes les superfícies d’aprofitament privat que resulten de l’ordenació del Pla 

parcial. La valoració es realitza en unitat de valor. 

Les superfícies de les zones edificables es valoren en funció de l’edificabilitat assignada pel 

Pla parcial, per ésser el valor del seu aprofitament directament proporcional a les intensitat 

netes d’edificació i aplicant un coeficient de correcció que té en compte les diferencies de 

valor de l’ús i de la seva intensitat, la rigidesa de la demanda i la repercussió del valor d ela 

urbanització. 

 

El valor total de l’aprofitament del polígon és: 

 

 

El valor de l’aprofitament mitjà aplicable, d’acord amb l’anterior, que resulta de les 

determinacions del Pla parcial s’obté dividint les unitats de valor entre la superfície del 

sector (la total de finques aportades). 

 

Aprofitament mitjà aplicable: 

 
UV sol   UV / m2s 

16.619,05 46.794,56   0,355149

 

 

El pressupost d’execució material de les obres d’urbanització és 2.128.068,59 €. 

   

       Sòl Edif. Zonal Coef.homo UV 

Unifamiliars aïllades  Clau I 7.020,11 0,7222 0,90 4.563,16

Habitatges unifamiliars  Clau II 14.692,74 0,7222 0,85 9.019,89

Unifamiliars adossades   Clau III 3.718,18 0,8165 1,00 3.036,00

Valor total aprofitament 

del polígon             

16.619,06
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La repercussió dels costos d’urbanització per metre quadrat de sòl privat és de: 

 

 2.128.068,59 €  /  25.431,03 m2  =  83,68  €/m2 

 

La repercussió dels costos d’urbanització per metre quadrat de sostre edificable és de: 

 

 2.128.068,59  € / 18.717,82 m2st  = 113,69 €/m2st 

 

Resum dels costos: 

 

     -Topografia                   600,00 € 

     -Modificació de Normes               4.750,00 € 

     - Memòria Ambiental               3.125,00 € 

     -Pla Parcial:                        21.025,00 € 

     -Tramitació del Planejament:                  901,52  € 

     -Reparcel·lació:                27.010,80 € 

     -Tramitació reparcel·lació:               2.103,54 € 

     -Projecte d´urbanització:                                                  67.955,13 € 

     -Cost d´urbanització:                         2.128.068,59 € 

                           ____________,_ 

     Total despeses d´execució        2.255.539,58 € 

    

El cost d’execució d’urbanització per metre quadrat de sostre és: 

 2.255.539,58 € / 18.717,82 m2st  = 120,50 € / m2 st 
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5. Normes Reguladores d’ús i d’edificació del 

sòl 
 

 28



PLA PARCIAL DEL SECTOR SAU L’HOSTAL NOU AL TM DE VALLFOGONA DE BALAGUER 

5. NORMES REGULADORES D’ÚS I D’EDIFICACIÓ DEL SÒL 
 

 

5.1. Disposicions generals 
 

Art. 1. Àmbit d’aplicació 

 

Aquestes ordenances són d’aplicació a la totalitat de l’àmbit del Pla Parcial del Sector SAU-

L’Hostalnou , al TM de Vallfogona de Balaguer, segons queda delimitat als plànols que 

s’adjunten. 

 

Aquest Pla Parcial entrarà en vigor l’endemà de la publicació de l’acord de l’aprovació 

definitiva en el Diari Oficial de la Generalitat i mantindrà la vigència indefinidament mentre 

no es procedeixi a la seva revisió o a la de les Normes Subsidiàries vigents. 

 

 

Art. 2. Marc legal de referència 

 

Aquest Pla Parcial s’ha redactat d’acord amb allò que amb caràcter general es disposa als 

articles 65 i 66 del decret 1/2005, de 26 de juliol, d’Urbanisme de Catalunya i a l’article 79, 

80 i 81 del decret 305/2006, de 18 de juliol, i desenvolupa les determinacions de 

planejament urbanístic establertes a les vigents Normes Subsidiàries de Planejament de 

Vallfogona de Balaguer. 

 

En tot cas, i per tot allò que no sigui expressament regulat en aquestes ordenances o sigui 

de dubtosa interpretació, s’estarà al que es determini a les NSP  de Vallfogona de Balaguer 

vigents. 

 

Art. 3. Desenvolupament del Pla Parcial 

 

Per al desenvolupament del present Pla Parcial es redactarà el Projecte d’Urbanització. 

Aquest s’ajustarà al que disposa l’article 70 de la Llei d’urbanisme i al que disposa la secció 

vuitena: Projecte d’Urbanització, del capítol I : Figures de Planejament urbanístic del  titol 
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quart del Reglament de la Llei d’Urbanisme. En cap cas el Projecte d’urbanització pordà 

modificar les determinacions del Pla Parcial que executa. 

 

Igualment, incorpora amb caràcter indicatiu la parcel.lació del sòl susceptible 

d’aprofitament privat, per tal de servir d’orientació al projecte de reparcel.lació o, si és el 

cas, sigui assumida per aquell. 

 

 

Art. 4. Modificacions del Pla parcial 

 

Les modificacions d’aquest Pla Parcial hauran de respectar les determinacions, per ordre 

de jerarquia, establertes a les NSP de Vallfogona de Balaguer i s’ajustaran al que prescriu a 

l’article 94 del decret 1/2005, d’Urbanisme de Catalunya. 

 

Es permetrà la reordenació de volums mitjançant el corresponent pla especial sempre i 

quan afecte a una o més illes i no alteri els màxims permesos d’ocupació, edificabilitat i 

volumetria d’aquest pla parcial. 

 

No serà supòsit de modificació les petites variacions de les alineacions ocasionades per a 

la millor adaptació sobre el terreny del projecte d’urbanització sempre que no suposin 

modificacions  superiors al 3% en la superfície. 
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5.2. Règim urbanístic del sòl 
 

Art. 5. Qualificació del sòl 

 

1. El sòl comprès en l’àmbit d’aquest Pla Parcial es qualifica en zones i sistemes. 

 

2. S’entén per zona aquella part del terreny dins de la qual, i atenent a les previsions 

d’aquest Pla Parcial, es poden exercir els drets relatius a l’aprofitament privat. 

 

3. S’entén per sistemes, els terrenys que en virtut de l’aplicació dels articles 34 i 35 del 

decret 1/2005 d’Urbanisme de Catalunya, constitueixen l’estructura del sector i són de 

cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer. 

 

Art. 6. Zones 

 

El Pla Parcial defineix les següents zones, les quals es localitzen gràficament als plànols 

núm. 7 d’ordenació proposada i 8 zonificació. 

                                                    

  Zona d’unifamiliars aïllades                 (Clau I) 

Zona d’habitatges unifamiliars             (Clau II) 

Zona d’unifamiliars adossades            (Clau III) 

 

Art. 7. Sistemes 

 

El Pla Parcial defineix els següents sistemes, els quals es localitzen gràficament en el 

plànol núm.7 planta d’ordenació proposada. 

 

o Sistema Comunicacions                          (Clau C ) 

o Sistema d’Espais lliures                        (Clau V ) 

o Sistema d’Equipaments comunitaris  (Clau E ) 

o Sistema de Serveis Tècnics                         (Clau ST) 
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5.3. Normes particulars per a sistemes 
 

 Sistema comunicacions 

 

Art. 8. Definició 

 

El sistema de comunicacions comprèn totes les infrastructures necessàries per a la 

mobilitat de les persones i de les mercaderies i les àrees d’aparcament de vehicles.  Està 

format pel sistema de xarxa viària i és en el que es realitzen les funcions de drenatge de 

les aigües, accés a les edificacions, il·luminació i pas de les xarxes de servei. 

 

La xarxa viària que defineix aquest Pla Parcial està constituïda per a les vies que fixen 

els plànols d’ordenació núm. 7 “Zonificació i Ordenació urbanistica”, amb el traçat, 

alineacions i rasants que figuren en els plànols 9 i 19 “ Planta cotes rasant i perfils 

longitudinals”. 

 

Art. 9. Usos admesos 
 

Es distingeix el següent tipus de xarxa pertanyent al sistema viari local: 

 

Destinada essencialment a la distribució del trànsit local i mantenir els nivells 

convenients de mobilitat, d’accessibilitat i estacionament entre les diferents zones del Pla 

Parcial. Aquesta zona es distingeix al plànol d’ordenació núm. 7. 

 

L’ample i les seccions del sistema viari s’indiquen específicament al plànol núm. 20 

“Seccions tipus” del Pla Parcial, inclòs en aquest document. 

 

Art 10. Normes Generals d’aplicació 
 

La xarxa viària definida en aquest Pla, s’executarà d’acord amb les especificacions que 

es contenen en el present Pla Parcial i en el corresponent projecte d’urbanització.  
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El Pla Parcial determina les rasants dels diferents carrers dins el plànol núm. 9: Planta 

cotes rasant, així com les xarxes  de sanejament, aigua potable, baixa i mitja tensió, 

enllumenat públic, telecomunicacions i enjardinament, encara que serà el corresponent 

projecte d’urbanització que determinarà aquestes xarxes definitivament.  

 

Per tot allò que no s’especifiqui en aquestes ordenances envers el sistema viari, s’estarà 

al que disposa les NSP de Vallfogona de Balaguer. 

 

Serà d’estricte compliment el que disposa el decret 135/1995 de 24 de març de 

desplegament, de la Llei 20/1991 de 15 de novembre de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques i d’aprovació dels Codi d’accessibilitat. 

 

També s’haurà de donar compliment al Decret 241/1994, de 26 de juliol sobre 

condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, a l’hora de 

dimensionar l’aigua potable, s’ha tingut en compte totes les premisses de la llei. 

 

 

 Sistemes d’espais lliures. 
 

Art. 11. Definició 

 
Comprèn aquelles àrees de titularitat pública que el Pla Parcial reserva per a espais 

lliures i zones verdes destinades íntegrament a parcs i jardins així com zones d’esbarjo a 

l’aire lliure.   

La delimitació d’aquest sòl s’efectua al plànol d’ordenació núm. 7 “Zonificació i Ordenació 

urbanistica”. 

 

Art. 12. Usos permesos 
 

En aquest espai només s’hi admeten els usos públics de lleure i descans, culturals i 

esportius que siguin compatibles amb la utilització general d’aquest sòl. 
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Art. 13. Usos i regulació de les condicions d’edificació  de les zones verdes 

 

L’ordenació de les zones verdes s’efectuarà mitjançant arbrat, jardineria i elements 

accessoris propis a les funcions previstes per  aquest tipus d’espai. 

 

Solament es permetran edificacions destinades a usos vinculats intrínsecament a l’espai 

verd, com poden ser glorietes, quioscos, instal·lacions del reg i construccions esportives i 

culturals, que hauran de respectar les següents condicions:  

 

- El total d’elements auxiliars del parc no donarà lloc a una ocupació superior al 5%  de la 

seva superfície total. 

 

- Igualment la construcció d’edificis i instal·lacions d’ús compatible que es situïn al parc 

no podran ultrapassar el 5% de la seva superfície total. 

 

- L’alçada màxima de les instal·lacions o edificacions projectades no serà superior als 5 

metres. 

 

- Els elements escultòrics es poden excloure del compliment d’aquests paràmetres. 

 

L’ús fonamental és el de descans, passeig i esbarjo de la població. 

 

S’admetran les ocupacions temporals per a instal·lacions mòbils, en espais no 

enjardinats i amb finalitats exclusivament recreatives o culturals. 

 

Art 14. Normes Generals d’aplicació 
 

Per allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el sistema d’espais públics, 

s’estarà al que disposa les Normes Subsidiàries de Planejament de Vallfogona de 

Balaguer per aquest sistema. 
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 Sistemes d’equipaments comunitaris. 
 

Art. 15. Definició 

 
Comprèn aquelles àrees de titularitat pública que el Pla Parcial reserva per a la 

construcció d’equipaments col.lectius d’interès públic i social. 

 

La delimitació d’aquests sòls s’efectua al plànol d’ordenació núm. 7 “Zonificació i 

Ordenació urbanística”. 

 

Art. 16. Usos i condicions de l’edificació 
 

L’ edificació haurà d’ajustar-se a les necessitats funcionals de l’equipament i a les 

condicions del seu entorn. 

 

Els paràmetres urbanístics que han de regir la seva construcció són: 

 

Tipus d’ordenació: aïllada. 

Edificabilitat:: 1 m2 de sostre/m2 de sòl. 

Alçada màxima: 10 metres corresponents a planta baixa i dos pisos, llevat dels elements 

singulars de les instal.lacions o que per l’especial funcionalitat de l’equipament es 

requereixi una alçada superior, sempre que es justifiqui degudament. 

Ocupació màxima: 60 % de la superfície de la parcel.la. 

Separació de l’edificació: La separació de l’edificació a façana i llindars veïns serà de 

cinc metres. 

Es disposarà d’una plaça d’aparcament per cada 100 m² edificats. 

Ús assignat: Esportiu, docent, sanitari-assitencial, socio-cultural, administratiu. 

 

Art 17. Normes Generals d’aplicació 

 
Per allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el sistema d’equipament i de 

serveis tècnics, s’estarà al que disposa les Normes Subsidiàries de Vallfogona de 

Balaguer. 
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 Sistemes de serveis tècnics. 
 

Art. 18. Definició 

 

Comprèn els sòls afectats per a la localització de tota classe d’instal·lacions per dotar a 

l’àmbit del Pla Parcial els serveis tècnics de depuració d’aigües terminals, de 

clavegueram del sector, d’aigua potable o altres serveis necessaris per generar la seva 

activitat. 

 

La delimitació d’aquests sòls s’efectua al plànol d’ordenació núm. 7 “Zonificació i 

Ordenació urbanística”. 

 

Art. 19. Usos i condicions de l’edificació 
 

El tipus d’ordenació és el de volumetria específica, ajustada a la reglamentació tècnica 

especifica. 

Només es permetran els usos per l’implantació de les estacions transformadores i 

quadres d’enllumenat o comptadors. 

 

 

Art 20. Normes Generals d’aplicació 

 
Per allò que no especifiquin aquestes ordenances envers el sistema d’equipament i de 

serveis tècnics, s’estarà al que disposa les Normes Subsidiàries de Vallfogona de 

Balaguer. 
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5.4. Normes particulars per a  zones d’aprofitament privat 

 

Disposicions de caràcter general 

 

Art. 21.  Norma general 

 

Els conceptes utilitzats en la definició i descripció de les ordenances particularitzades 

d’edificació i altres circumstancies relatives als sòls amb aprofitament urbanístic privat, 

són els mateixos que els de les NSP de Vallfogona de Balaguer, a més de les precisions 

introduïdes per les presents Ordenances Particulars. 

 

Per tal de protegir l’entorn, caldrà tramitar les llicències municipals d’acord amb el que 

preveu la Llei 3/1998 de 27 de febrer de la intervenció integral de l’Administració 

ambiental i el Decret 136/1999 de 18 de maig pel qual s’aprova el Reglament general de 

desplegament d’aquella i s’adapten els seus annexos. 

 

Per a la regulació de sorolls i vibracions, s’observarà allò que disposa la Resolució de 30 

d’octubre de 1995 per la qual s’aprova una ordenança municipal reguladora del soroll i 

les vibracions (DOG núm. 2126 de 10/11/95). 

 

Art. 22.  Tipus d’ordenació de l’edificació 

 

Els terrenys pertanyents al present Pla Parcial que resultin edificables, es regularan 

mitjançant els tipus d’ordenació i paràmetres específics que es definiran per les zones 

següents: 

 

                       Zona d’unifamiliars aïllades                  (Clau I) 

Zona d’habitatges unifamiliars              (Clau II) 

Zona d’unifamiliars adossades             (Clau III) 
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Determinacions per a la zona d’unifamiliars aïllades  (Clau I) 

 

Art 23. Definició 

 
Aquesta zona ordena les construccions en vivendes unifamiliars segons edificació aïllada. 

Tenir en compte que la parcel·lació indicada al plànol núm.8 “Planta parcel·lació“ és 

orientativa. El nombre màxim d’habitatges serà d’un per parcel·la. 

 

Art 24. Condicions de la parcel·lació 

 

Superfície de parcel·la mínima:    350 m2s 

Façana mínima de parcel·la :         12 m 

 

 

Art 25. Condicions d’edifcació 

 

 
Edificabilitat neta: 0,7222 m2st/m2s 

 
Ocupació màxima: 50 % 

Densitat màxima : 1 habitatge per parcel·la mínima 

  

Separaciò Llindars: Lateral:                       2 m 
Posterior mínim: 3 m 
Façana principal:        3 m 
 

Alçada reguladora màxima: 6,60 m (fins a l’arrencada de la coberta) 

  

Nombre màxim de plantes: PB+1PP.  

Edificacions auxiliars: No s’admeten 

Aparcament: 1 plaça / habitatge 

 

 

Tanques: L’alçada de la tanca serà de 2 m. 
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En la línia de façana el primer 1,30 m serà d’obra 

i la resta de material tipus tanca metàl·lica. 

Per la tanca de separació de parcel·les l’alçada 

serà de 2 m. 

Cobertes: Pendent màxima 35%, de teula àrab o plana de 

color vermellós. Es regularà l’alçada màxima de 

la teulada a 40 cm per sobre del darrer forjat 

Sotacoberta: El espais amb alçada mínima de 1,5 m computen 

a efectes d’edificabilitat 

Espai Lliure: 
 
 

Verd privat, no edificable a tots els efectes . 

 

 

     

Art 26. usos principals i compatibles 

 

Ús principal residencial d’habitatge unifamiliar amb una proporció màxima del 100%.  

 

Com a usos compatibles hi ha: 

 

a) Docent: es permeten centres de llar d’infants, amb una proporció màxima del 30% 

respecte el sostre total de la zona. 

b) Restauració: amb una proporció màxima del 20% respecte el sostre total de la zona (no 

es permeten bar  musicals, pubs i clubs nocturns). 

c) Oficines i serveis privats: amb una proporció màxima del 20% respecte el sostre total 

de la zona. 

d) Garatge al servei de l’habitatge. 
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Art 27. Ordenacions alternatives 

 

  S’admet la tipologia aparellada sempre que es respectin les condicions d’edificació fixades 

en aquet pla parcial i a traves d’un projecte unitari de conjunt. 

 

 
Determinacions per a la zona d’habitatges unifamiliars  (Clau II) 

 
Art 28. Definició 

 
Compren el sòl amb una estructura parcel·lària conseqüència de l’obertura dels vials 
existents. En aquesta zona cal comptabilitzar les parcel·les i edificacions existents amb les 
noves edificacions. 
El tipus d’ordenació serà el d’edificació aïllada o segons alineació al vial segons les 
següents condicions: 
 
a) Quan  a les parcel·les veïnes a la que es pretén construir no hi ha cap construcció es 

pot optar lliurement  pel tipus d’edificació. 

b) Quan a les dues parcel·les veïnes a la que es pretén construir hi ha construccions del 

mateix tipus, la nova edificació serà d’aquest mateix tipus. 

c) Quan a les dues parcel·les veïnes a la que es pretén construir hi ha edificacions veïnes 

de diferents tipus, la nova edificació serà tal que es juxtaposi a la paret mitgera i es 

separi format façana de la parcel·la on hi ha edificació aïllada. 

d) L’ordenació de les parcel·les existents amb un ample de façana de 10,00 m serà 

d’edificació segons alineació a vial. 

 

Tenir en compte que la parcel·lació indicada al plànol núm.8 “Planta parcel·lació“ és 

orientativa. 

 

Art 29. Condicions de la parcel·lació 

 

Superfície de parcel·la mínima:    200 m2s 

Façana mínima de parcel·la:          10 m 
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Art 30. Condicions d’edifcació 

 

 
Edificabilitat neta: 0,7222 m2st/m2s 

 
Ocupació màxima: 50 % 

Densitat màxima : 1 habitatge per parcel·la mínima 

Separació Llindars: 
( en cas d’ordenació aïllada) 

Lateral:              2 m 
Posterior:              3 m 
Façana principal:         3 m 
 

Alçada reguladora màxima: 6,60 m (fins a l’arrencada de la coberta) 

Nombre màxim de plantes: PB+1PP.  

Edificacions auxiliars: No s’admeten 

Aparcament: 1 plaça / habitatge 

Tanques: L’alçada de la tanca serà de 2 m. 

En la línia de façana el primer 1,30 m serà d’obra 

i la resta de material tipus tanca metàl·lica. 

Per la tanca de separació de parcel·les l’alçada 

serà de 2 m. 

Cobertes: Pendent màxima 35%, de teula àrab o plana de 

color vermellós. Es regularà l’alçada màxima de 

la teulada a 40 cm per sobre del darrer forjat 

Sotacoberta: El espais amb alçada mínima de 1,5 m computen 

a efectes d’edificabilitat 

 

Espai Lliure: 
 
 

Verd privat, no edificable a tots els efectes . 

 

Edificacions existents: 
Les edificacions i usos fora d’ordenació o volum disconforme, d’acord amb  l’article 102 del 

Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’urbanisme, estaran subjectes a les condicions regulades en el mateix article i al règim  
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establert en l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 

de la Llei d’Urbanisme. 

 

Art 31. usos principals i compatibles 

 

Ús principal residencial d’habitatge unifamiliar amb una proporció màxima del 100%.  

 

Com a usos compatibles hi ha: 

 

a) Comercial amb un màxim de 150 m² totals  

b)  Magatzems, amb una proporció màxima del 50% respecte del sostre total del sector. 

c) Docent: es permeten centres de llar d’infants, amb una proporció màxima del 30% 

respecte el sostre total de la zona. 

d) Restauració: amb una proporció màxima del 20% respecte el sostre total de la zona (no 

es permeten bar  musicals, pubs i clubs nocturns). 

e) Oficines i serveis privats: amb una proporció màxima del 20% respecte el sostre total 

de la zona. 

f) Garatge al servei de l’habitatge. 

 

 
Determinacions per a la zona d’unifamiliars adossades  (Clau III) 

 
  Art 32. Definició 

 
  Aquesta zona ordena les construccions en vivendes unifamiliar entre mitgeres amb 

predomini de les formes volumètriques compactes, formada per construccions on 

predomina la seva longitud i paral·leles al vial, amb un únic projecte arquitectònic per 

agrupament . Tenir en compte que la parcel·lació indicada al plànol núm.8 “Planta 

parcel·lació “ és orientativa. El nombre màxim d’habitatges serà d’un per parcel·la. 
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  Art 33. Condicions de la parcel·lació 

 

Superfície de parcel·la mínima:    120 m2s 

Façana mínima de parcel·la:        5,50 m 

Fondària mínima de parcel·la:         20 m 

Front màxim agrupació:                   60 m     

Profunditat edificable màxima :       12 m 

 

 Art 34. Condicions d’edificació 

 
Edificabilitat neta: 0,8165 m2st/m2s 

 
Ocupació màxima: 60 % 

Densitat màxima : 1 habitatge per cada 120 m2sòl 

  

Separació Llindars: Lateral:             2 m ( en testera ) 
Façana principal:        5 m ( obligatoris ) 
 

Alçada reguladora màxima: 10,00 m (fins a l’arrencada de la coberta) 

Fondària màxima edificable : 12 m ( comptabilitzats a partir de la separació de 

façana principal ) 

Nombre màxim de plantes: PB+2PP. S’ admet habitatge en planta baixa a 

una alçada mínima de 1,20 m sobre les cotes de 

nivell de vorera 

Edificacions auxiliars: No s’admeten 

Aparcament: 1 plaça/habitatge 

Tanques: L’alçada de la tanca serà de 2 m. 

En la línia de façana el primer 1,30 m serà d’obra 

i la resta de material tipus tanca metàl·lica. 

Per la tanca de separació de parcel·les l’alçada 

serà de 2 m. 

Cobertes: Pendent màxima 35%, de teula àrab o plana de 

color vermellós. Es regularà l’alçada màxima de 

la teulada a 40 cm per sobre del darrer forjat. 
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Sotacoberta: El espais amb alçada mínima de 1,5 m computen 

a efectes d’edificabilitat 

Espai Lliure: 
 
 

Verd privat, no edificable a tots els efectes . 

 
  Art 35. usos principals i compatibles 

 
 
Ús principal residencial d’habitatge unifamiliar amb una proporció màxima del 100%.  

 

Com a usos compatibles hi ha: 

 

a) Oficines i serveis privats amb una proporció màxima del 20 % respecte del sostre total 

del sector  

b) Garatge al servei de l’habitatge. 
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6.Justificació dels objectius del 

desenvolupament urbanístic sostenible i de les 

directrius per al planejament urbanístic (art. 3 i 

9 del decret 1/2005, de 26 de juliol)  
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6. JUSTIFICACIÓ DELS OBJECTIUS DEL DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC 
SOSTENIBLE I DE LES DIRECTRIUS PER AL PLANEJAMENT URBANÍSTIC. 

 

El Pla Parcial del Sector SAU L’HOSTAL NOU justifica el seu interès a la regularització i 

l’ordenació de l’esmentat sector. 

 

El Pla comportarà la construcció de 94 habitatges nous dins un àmbit de 46.794,56 m2. Això 

comporta la construcció de cases unifamiliars, be en tipologia aïllada o entre mitgeres, amb 

una alçada de planta baixa més planta pis i planta baixa més dos plantes pis 

respectivament. 

 

En aquest pla es troba prou justificat el desenvolupament urbanístic sostenible, per la 

utilització de manera racional del territori, degut a que aquest pla racionalitza i ordena un 

sector on ja hi a diverses construccions, determinant les superfícies i ubicacions de les 

parcel·les pels serveis. A part, es comuniquen totes les xarxes de  serveis amb les ja 

existents, i tota la xarxa viària del nou sector s’urbanitza amb la xarxa de clavegueram, 

xarxa d’aigua potable i incendis, xarxa de baixa i mitja tensió i d’enllumenat públic.  

 

Es pot comprovar dins els plànols del Pla Parcial, com es manté i es continua una mobilitat 

sostenible de tot el sector i dels seus voltants, continuant carrers existents i ja consolidats. 

Els arbres es planten dins les zones verdes del polígon, on es barregen espècies perennes 

amb caduques, per donar una varietat cromàtica a l’enjardinament durant els diferents 

mesos del any. 

 

Es justifica la col·locació d’agrupament concentrat per tal d’obtenir la dimensió adequada 

que faci possible l’instauració d’instal·lació de serveis mes grans i complexes. Així mateix la 

seva situació permet la comunicació peatonal amb la resta del sol urbá de L’Hostal Nou , al 

que també dona servei. 
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L’ordenació proposada del sector SAU L’HOSTALNOU té dues zones verdes. D’aquestes 

dues zones verdes, una es troba situada juntament amb la parcel·la de serveis tècnica i 

l’altra  de major superfície, es troba a la part sud del polígon actuant de barrera visual 

d’aquest. 

 

Dins les zones verdes es planten arbres de fulla perenne juntament amb caduca, ja que així 

dona molta variabilitat cromàtica, deixant a l’hivern els de fulla perenne per donar una mica 

de color a l’entorn.  

 

Dins aquestes zones verdes també es col·locaran bancs i papereres. Es col·loquen passos 

de vianants per comunicar totes les illetes i per disminuir la velocitat dels vehicles en 

aquests punts, evitant així mateix la contaminació acústica.  

 

L’accessibilitat de les zones verdes i dels equipaments està prou justificada veien la 

distribució interior del polígon, ja que està ben comunicat amb els carrers principals del 

sector. 

 

Es col·loquen papereres i contenidors en diversos punts dels carrers, i es destina un lloc per 

la recollida d’escombraries selectiva, facilitant així el reciclatge als habitants de la zona. 

 

La distribució volumètrica que es proposa dins el Pla Parcial, es considera que es 

sostenible amb el medi i amb la resta d’edificis de l’Hostal Nou, seguin les pautes 

urbanístiques marcades per les Normes i l’estètica de les construccions del voltant. 

 

Els terrenys corresponents al Sector SAU son sòls aptes per urbanitzar, amb una lleugera 

pendent nord-oest a sud-oest, sense superar la pendent del 20 % que marca la llei 

d’urbanisme. 

 

També es realitza una utilització racional dels recursos hídrics del sector. Es projecta una 

conducció separativa per les aigües pluvials i les residuals. Les aigües residuals de la zona 

residencial es connecten a un col·lector que passa pel nord-oest del sector. 
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Les aigües pluvials de la zona residencial es porten cap a la bassa de laminació projectada, 

situada a la part sud del polígon que a la vegada donarà servei a la xarxa de reg per 

l’enjardinament del polígon. 

 

Per tots aquests apartats anteriors es demostra que es produeix un desenvolupament 

urbanístic sostenible, racionalitzant l’ús del territori, cuidant el medi ambient i preservant els 

recursos hídrics de la zona, entre altres. També es compleixen totes les directrius del 

planejament urbanístic que determina l’article 9 en el decret 1/2005, de 26 de juliol. 
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7. Memòria social  
 

 

 

 49



PLA PARCIAL DEL SECTOR SAU L’HOSTAL NOU AL TM DE VALLFOGONA DE BALAGUER 

7. MEMÒRIA SOCIAL. 

 

L’Ajuntament del Vallfogona de Balaguer en aquests últims temps està experimentant 

diverses promocions d’habitatges dins el sòl urbà, això comporta la racionalització i 

desenvolupament de zones destinades a aquesta finalitat afavorint el seu creixement. 

 

La demanda de nou sòl residencial es conseqüència de la solució al dèficit d’habitatge 

produït pel fenomen migratori de les ciutats grans cap a zones més tranquil·les i menys 

poblades. 

 

Segons el decret 1/2005, de 26 de juliol, el Pla Parcial del Planejament derivat ha de 

incloure la memòria social que defineixi la producció d’habitatge protegit i d’altres tipus 

d’habitatge assequible, segons exposa la Disposició transitòria cinquena en el punt 2. 

 

 “Els instruments de planejament urbanístic derivat que desenvolupen planejament 

urbanístic general aprovat definitivament abans de l’entrada en vigor de la modificació 

d’aquesta llei i que no continguin la memòria social que exigeix l’article 59 n’han 

d’incorporar una que defineixi els objectius de producció d’habitatge protegit i, si escau, dels 

altres tipus d’habitatge assequible que determini la llei. Aquesta exigència no és aplicable 

als instruments de planejament urbanístic derivats aprovats inicialment abans de l’entrada 

en vigor de la modificació d’aquesta llei”. 

 

El Pla Parcial del SAU L’HOSTAL NOU, no està obligat a fer una reserva d’habitatge 

assequible de protecció oficial, a part, no es creu oportú realitzar-lo degut a la baixa densitat 

d’habitatges de la zona ( 20 hab/ Ha ) . 

 

El Pla comportarà la construcció de 94 habitatges dins un àmbit de 46.794,56 m2. Aquesta 

baixa concentració d’habitatges dins el sòl de l’àmbit vol afavorir la construcció d’habitatges 

unifamiliars juntament amb els habitatges ja consolidats al sector, amb una alçada màxima 

de planta baixa més dos plantes pis. A part, aquest tipus d’habitatges unifamiliars, és el 

predominant dins el municipi, degut a la seva baixa concentració de població dins el nucli 
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urbà, per això no es creu oportú realitzar nous desenvolupaments amb una alta densitat 

d’habitatges, ja que això anirà en contra del desenvolupament sostenible del municipi de 

Vallfogona de Balaguer. 

 

La distribució volumètrica que es proposa dins el Pla Parcial, es considera que és 

sostenible amb el medi i plenament compatible amb la resta d’edificis existents al sector, 

seguint les pautes urbanístiques marcades per les Normes en el sol urbá adjacent al sector. 

 

En resum, aquesta memòria social intenta explicar els motius pels quals dins aquest àmbit 

no fa falta una reserva d’habitatge assequible de protecció oficial. El Pla Parcial SAU 

L’HOSTAL NOU intenta adoptar un desenvolupament sostenible, per assegurar a tots els 

veïns de la zona afectada una qualitat de vida adequada, controlant els factors ambientals, 

la qualitat del recursos hídrics, el paisatge i sobretot el consum del sòl, malbaratant el 

mínim i economitzant el màxim.  

 

Mollerussa, octubre de 2007 

 

 L’Arquitecte  

 

 

 

 Lluís Castelló i Gendre 
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8. Plànols 
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ÍNDEX  PLÀNOLS 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

La xarxa de sanejament prevista és del tipus separatiu amb una conducció per aigües 

pluvials i una altra per aigües residuals. Les aigües residuals es conduiran fins al punt 

més baix de la urbanització (al Sud Oest d’aquesta), des d’on es bombaran i es 

connectaran a la xarxa municipal del Tm de Vallfogona de Balaguer. Les aigües 

pluvials seran conduïdes a la bassa de laminació que es construirà a la part Sud Oest 

de la urbanització. 

 

2. CÀLCULS D’AIGÜES PLUVIALS 
 
Per calcular la xarxa d’aigües pluvials hem seguit el mètode racional especificat a la 

Instrucció de carreteres, fixant un període de retorn de 10 anys. 

 

Per a la zona de Vallfogona de Balaguer la precipitació horària màxima és de 41’11 

litres/m2. 

 

Entrant en les corbes IDF amb aquesta intensitat horària i amb un temps de 

concentració de 10 minuts, obtenim una intensitat de 61’97 mm/h o 61’97 litres/m2. 

 

Considerant la xarxa projectada  les superfícies són les següents. 

 

 Vials =            11.419,99 / 2 = 5.709’99 m2 

 Parcel·les =    29.488,73 / 2 = 14.744’36 m2

 

Ho dividim entre 2 per que suposem que només la meitat de l’aigua va a parar als 

embornals. 

 

Aplicant el coeficient d’escorrentia d’ 1,00 als vials i de 0,80 a les parcel·les en la 

següent fórmula: 

                              C.I.A 

 Q =  _______________ 

                                3600 

On: C= Coeficient d’escorrentia 
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  I=  Intensitat horària per tc. 

 A= Superfície 

 

 

S’obté: 

               1 x 61’97l/h x 5.709’99 m2

 Qvials =  _______________     = 98,29 l/s 

                                  3600 

 

 

                   0.8 x 61’97l/h x 14.744’36 m2

 Qparcel·les =   _______________          =  203,05 l/s 

                                          3600 

 

S’obté: 

  

 Q = 301,34 l/s. (Qvial = 98,29 l/s; Qparcel = 203,05 l/s ) 

 
 
Per aquests cabals  i pendents mitges del 0,005, el diàmetre resultant segons la 

fórmula de MANNING, amb  η= 0,007 corresponent a canonades de polietilè  és igual 

a 500 mm. (Recordar que tot està dimensionat al doble de la seva capacitat). 

Equació de Manning:                            
8
3

2/1

3/5

·
4··

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

I
Qd
π
η

 

 

S’obté: 

 

d = 0,410 mm 
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3. CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
 

3.1. Xarxa d’aigües pluvials 
 

La xarxa d’aigües pluvials es projecten amb diàmetres exteriors de 315, 400 i 500 mm, 

essent la seva pendent aproximadament 0,007. Veure el plànol núm. 06. Perfils 

longitudinals, on es troba dibuixada  totes les canonades d’aigües pluvials i residuals 

amb les seves pendents i els pous de registre. 

Els diàmetres de 315 mm es col·locaran al inici dels trams de canonada i s’anirà 

augmentat progressivament el diàmetre a 400 o 500 mm en els punts on s’uneixin dos 

o més canonades, per a poder desguassar  així tot el cabal portant. (Veure plànol núm. 

04. Xarxa de sanejament). 

 

Es projecten pous de registre prefabricats d'1 metre de diàmetre i tapa de fundició 

dúctil de 650 mm de diàmetre. 

 

Les conduccions tant de pluvials com residuals s'han projectat amb tubs de polietilè 

amb manguito d’unió i junta elàstica amb una rígida corresponent a la Classe 4. 

 

Les aigües pluvials es recullen mitjançant embornals directes connectats a la xarxa 

d’aigües pluvials amb canonades de polietilè de 200 mm de diàmetre. 

 

Així mateix per a recollida d'aigües de les parcel·les, s'ha previst tronetes 

biparcel·laries i uniparcel·laries prefabricades de formigó amb finestres de formigó de 

40 cm de diàmetre mínim que recullen les aigües procedents de  les parcel·les. 

 

Per poder realitzar la unió entre el tub general de la xarxa i les escomeses 

domiciliaries i dels embornals es col·locraà una peça especial amb una goma, que 

encaixa amb el tub de ø 200 mm i el general i això es recobreix de formigó HM-15. 

 

Les aigües pluvials de tot el polígon es conduiran a partir d’una canonada de diàmetre 

500 mm a la bassa de laminació de 2.000 m3 situada al sud d’aquest. 
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3.2. Bassa de laminació 
 
Es conduirà una canonada de diàmetre 500 mm, aprofitant una zona verda, des de la 

xarxa d’aigües pluvials fins a la bassa de laminació que es construirà amb una 

capacitat de 2.000 m³ al sud del polígon. 

 

A l’oest de la bassa es col·locarà una reixa per on es conduirà l’aigua fins a un 

sobreeixidor emmacat de pedra de diàmetre 400 mm i des d’on es connectarà amb la 

canonada d’aigües residuals existent. 

 

 

 4.  CÀLCULS DE LES AIGÜES RESIDUALS 
 
Per calcular la xarxa d’aigües residuals que pot produir la urbanització de la zona es té 

en compte una sèrie de cabals  promig pels diferents aparells que es poden trobar dins 

les vivendes, com banys, lavabos, W.C., etc. 

 

Es considera un cabal punta d’aigües residuals per vivenda  de 0.30 l/s, tenint en 

compte que dins el sector hi ha projectades com a màxim 94 vivendes,  surt un cabal 

punta de 28,20 l/s d’aigües residuals procedents de l’àmbit. 

 

Segons les taules per canonades de polietilè corrugat, aplicant la formula de Manning, 

per un diàmetre exterior de 315 mm i interior de 271 mm, amb una pendent del 0.005 i 

un coeficient de rugositat del 0.007 i una alçada de la llàmina del 94 %, el cabal que 

pot dur és de 104,16 l/s. Per la qual cosa, es pot comprovar que hi ha un diàmetre 

suficient per poder donar servei a tot el polígon. 

 

Aquest sobredimensionament de la canonada, va destinat a possibles ampliacions de 

la zona, tanmateix, és més difícil el poder produir-se un embús de la canonada degut 

al major diàmetre de la mateixa. 
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5. CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
 

La xarxa d’aigües de residuals es projecten amb diàmetres de 315 mm, essent el seu 

pendent mig aproximadament del 0,005. 

 

Es projecten pous de registre prefabricats d'1 metre de diàmetre i tapa de fundició de 

650 mm de diàmetre.  

 

Totes les conduccions s'han projectat amb tubs de polietilè. Així mateix per la recollida 

d'aigües de les parcel·les tant pluvials com residuals, s'ha previst instal·lar tronetes 

prefabricades amb finestres de formigó de 30 cm de diàmetre mínim.  

 

Per poder realitzar la unió entre el tub general de la xarxa i les escomeses 

domiciliaries es col·locà una peça especial amb una goma, que encaixa amb el tub de 

ø 200 mm i el general i això es recobreix de formigó HM-15. 

 

Totes les aigües residuals es conduiran al sud oest del polígon, on es col·locarà un 

dipòsit de 2.000 litres i una bomba d’aigües fecals de diàmetre 200 mm PEAD. Veure 

plànol núm. 04 Xarxa de sanejament. 

 

Mitjançant la bomba es bombejaran les aigües residuals fins al nord-est del polígon on 

es connectarà la xarxa d’aigües residuals amb la xarxa muicipal.  

 

6. CÀLCULS DE L’AIGUA POTABLE 
 

L’àmbit del polígon Hostalnou té una superfície total de 45.642’19 m2.  

 

Per tal de dimensionar el servei d’abastament d’aigua potable, és necessari conèixer 

aproximadament la demanda que es pot produir en aquesta zona.  

 

Per poder saber quina dotació es pot utilitzar, es pren com a referència l’ordre de 13 

d’agost de 1999, per la que es disposa la publicació de les determinacions de 

contingut normatiu del Pla Hidrologic de la Conca de l’Ebre, aprovat per Reial Decret 

1664/1998, de 24 de juliol, exposa dins l’annex 2 les dotacions màximes 
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admissibles d’abastament urbà, incloses les necessitats industrials integrades dins 

la xarxa. En aquest cas Vallfogona de Balaguer és una població amb menys de 10.000 

habitants, i segons l’ordre anteriorment descrita, no han de sobrepassar el valor de 

250 litres/habitant/dia en una activitat industrial mitjana. Aquest valor és orientatiu 

però bastant fiable en indústries i zones residencials  en abastaments urbans 

 

Per poder calcular el cabal necessari, suposem una dotació mitja de 250 

litres/habitant/dia, per tractar-se d’una zona residencial, i multiplicat pel nombre 

aproximat d’habitants.  

 

Segons el polígon Hostalnou, on hi ha 45.642,19 m2 de superfície, s’estima una 

població d’aproximadament 282 habitants. 

 

Aplicant la formula següent: 

 

slhabPdiahablDslQu /81,0
86400

282250
86400

)()/()/( =
×

=
×

=   

 
 
Per tant, la dotació necessària d’aigua dins l’àmbit és de: 0,81 l/s 

 

Això suposa un volum anual de 25.544,16 m3/any. 

 

 

7. CARACTERÍSTIQUES DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE I INCENDIS 
 
La xarxa de distribució d'aigua s'ha realitzat amb la finalitat de subministrar aigua a les 

diferents parcel·les, partint de la connexió a la xarxa general municipal, mitjançant 

canonada de 110 mm  i 63 mm de diàmetre per les canonades auxiliars. 

  

La xarxa d’aigua potable s’inicia en la connexió a la xarxa general municipal, situada al 

nord del polígon. D'aquesta pressa o connexió parteixen unes canonades de diàmetre 

110 mm que després es deriven amb canonades de 63 mm tal i com es mostra al 

plànol núm.05: Xarxa d’aigua potable i incendis. 
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Tota la xarxa interior del polígon s'ha projectat amb canonada de polietilè d’alta 

densitat (P.E.A.D). 50A de 4 atmosferes de pressió nominal i unió amb manguets 

termosoldats. La seva col·locació serà sota la vorera, a una profunditat d'1,00 metre i 

amb embolcall de sorra de riu rentada. En els encreuaments de vials, s'ha previst 

protegir la canonada amb una altra exterior reforçada amb formigó. 

 

A totes les derivacions s'han previst vàlvules en la canonada principal de 110 mm i en 

la derivada de 63 mm, per a poder deixar sense subministrament determinats trams 

amb la finalitat de poder realitzar possibles reparacions, també s’han previst vàries 

boques de reg, en total 9, al llarg de tota la xarxa. 

 

S’instal·larà una xarxa d’hidratants connectats a aquesta xarxa aprofitant la canonada 

de diàmetre 110 mm enterrada, de manera que qualsevol punt de les façanes dels 

edificis a nivell de rasant, es trobi a menys de 100 metres d’un hidrant. Es distribuiran 

de manera que la distància entre ells mesurada per espais públics no sigui en cap cas 

superior a 200 metres. Es col·locaran un total de 5 hidrants connectats a la xarxa 

d’aigua potable. 
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